Ainda temos 30 dias...ou só temos mais 30 dias em 2014?
A partir de hoje, 01.12.2014, entramos no mês de dezembro e viveremos com intensidade as luzes do
natal e os seus chamamentos consumistas. Que a luz desta chama ative a sua luz interior empaledecida
e até apagada para que possas rever e relembrar as promessas e/ou objetivos que traçou há exatos 334
dias... Muitos compromissos podem estar imersos ou por um apagão ou esquecimentos, em algum
arquivo no HD de sua memória ou de sua máquina física (computador). No dia 31 de dezembro do ano
transato,, eu, tu, nós fizemos juras e/ou promessas compartilhadas com seus amigos, familiares ou com
a sua própria consciência. Neste mês de dezembro quando a vibração se volta para o consumismo
desenfreado que teve como trigger point, o black Friday, para os bens materiais, poderá escurecer
muitos dos seus objetivos ou metas. Desde que metas são sonhos com data marcada, o deadline se
aproxima a passos largos. O dia 31.12.2014, 23h59. Ah...mas só terei/teremos mais 31 dias ou 744
horas. Isso é muito pouco tempo para eu, tu, nós cumprirmos as promessas, metas ou objetivos. Se eu,
tu, nós realmente quisermos, tivermos vontade, a atitude deverá ser...ainda terei/teremos mais 31 dias
ou 744 horas. O sucesso ou o insucesso não são obras do acaso e não são realizações individuais.
Como seres gregários, dependemos de alguém. Dependemos de planejamentos e execuções... Mas o
sucesso ou insucesso é consequência direta de sua, minha, nossa vontade de progredir. O incentivo,
portanto, é que eu, tu, nós vivamos a lei do progresso em que AQNPA será e estará em conivência com
o seu progresso moral, espiritual e material. O que falta para você, usufrutuário de tantas bênçãos, para
que volte a brilhar a sua luz? A vontade. E o poder da vontade é ilimitado. Então, sigamos para frente,
sempre para frente, lembrando que quem muda somos eu, tu, nós... Re-comece agora e na hora da
contagem regressiva brinde, brinde com a leveza do dever cumprido....
Think about it!
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